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HORÓSCOPO
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REGÊNCIA:
Exu Gira Mundo.
MENSAGEM:
Sr. Gira Mundo vem trazendo
sorte na questão financeira.
Momento propício para arranjar um emprego e ganhar
promoções.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Salve Exu Gira Mundo.
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTOS:
Fogo e terra.
SIMPATIA:
Para atrair prosperidade, ofereça a Exu, em uma encruzilhada, um copo de uísque, uma
vela preta e vermelha e sete cigarros. Após fazer os pedidos,
passe sete moedas no corpo e
jogue no chão. Peça a Exu que
abra os caminhos para sorte e
prosperidade na sua vida.

ÁRIES

LLFacilidade para se comunicar.
Exponha ideias ou negocie melhorias no serviço. Boa fase para
quem lida com o público. Na paquera, evite falar sobre sua vida
pessoal e suas conquistas.
Números da sorte: 28, 82 e 01.

LLO desejo de melhorar de vida
será o incentivo para você pôr a
mão na massa. Só não tenha ambição demais. Na paquera, buscará segurança. Ciúme de colega
pode indicar uma quedinha.
Números da sorte: 65, 92 e 74.

câncer

Fale menos e ouça mais. Procure
ficar mais no seu canto, longe de
fofocas e agitação. Não confie
demais em ninguém. Preocupações no fim do dia. A dois, vai
querer confiança e sintonia.
Números da sorte: 40, 31 e 94.

SÃO SIMPLÍCIO
São Simplício ficou conhecido por
sua trajetória dentro da igreja em
um dos períodos mais complicados
da sua história. Simplício foi Papa no
período de 468 a 483, com a missão
de suceder São Pedro. Ele manteve um
dos pontificados mais longos do seu
período, pois, nesta época, o Império
Romano vivia sua decadência, sofrendo constantes ataques de hordas de
bárbaros. Simplício se deparava com
essa realidade, mas com autoridade,
cheio do Espírito Santo e em comunhão com o clero.Tornou-se cada vez
mais canal da luz, que é Cristo, para
essas situações. Morreu em 483.

Boa hora para colocar uma boa
ideia em prática. Encontre aliados para atingir metas. Decepção
com alguém da turma não está
descartada. Sua sensualidade
estará no auge e será fácil atrair.
Números da sorte: 05, 95 e 59.
LL

Começará a semana com disposição para mostrar seu potencial e
lutar para ter sucesso e reconhecimento. Mas saiba que enfrentará
algumas rivalidades. Se você está
só, vai querer compromisso.
Números da sorte: 15, 42 e 24.
LL

escorpião

LLO dia começará cheio de mudanças. Controle suas reações se
algo não sair como planejado.
Cautela com investimentos! Paquera agitada, você atrairá como
um ímã, será difícil escolher.
Números da sorte: 08, 53 e 80.

capricórnio

Terá pique e disciplina para encarar suas tarefas. Mas cuidado
para não se sobrecarregar e afetar a saúde. Evite falhas de comunicação. Vai preferir flertar com
alguém conhecido na paquera.
Números da sorte: 55, 64 e 10.

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLPode fazer uma parceria vantajosa com alguém que confie. Se
trabalha com parente, não misture os negócios e a vida pessoal.
Boa fase para iniciar um namoro,
não deixe sua família interferir.
Números da sorte: 90, 45 e 36.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLAproveite sua boa lábia na vida
pessoal ou profissional. Alegre
o serviço, mas não exagere no
papo para a chefia não reclamar.
Estará exigente na paquera e não
vai se contentar com pouco.
Números da sorte: 57, 48 e 03.

leão

libra

LLTarefas repetitivas serão difíceis.
Realize seu serviço de outras formas. Faça cursos, troque ideias ou
tente outra função. Para conhecer gente nova na paquera, vá a
lugares diferentes.
Números da sorte: 97, 52 e 70.

gêmeos

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

“A amizade é como a saúde: só depois que perde-se
aquilata o seu valor.” (Leoni Kaseff)

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho
LL

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Terá sorte, ânimo e criatividade. Use sua simpatia com colegas,
chefes e clientes. Mas cuidado
com as distrações. Evite gastos à
toa. Muito charme na paquera,
mas você buscará algo sério.
Números da sorte: 83, 38 e 11.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Seu trabalho renderá mais se
priorizar as tarefas que já domina. Talvez retome um projeto.
Pode se desentender com algum
parente. A dois, evite remoer o
passado: confie no seu taco!
Números da sorte: 48, 57 e 75.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PROVA DE MATEMÁTICA
Duas alunas não estudaram
para a prova de Matemática. Elas resolvem faltar e
passar o dia estudando para
tentar fazer o exame no dia
seguinte, quando aparecem
na escola com uma desculpa

bem esfarrapada.
— Professor, ontem, a Mafalda passou lá em casa para
me buscar e a gente vinha
vindo pra cá quando o carro
dela quebrou. Chamamos
um reboque, mas demorou
tanto que, quando chega-

mos na escola, o senhor já
havia ido embora. Podemos
fazer a prova hoje? — pergunta uma das alunas.
— Claro! Não tem problema.
Basta se sentarem, cada uma
num canto da sala, que eu já
levo a prova para vocês.

Sem conseguir esconder o sorriso, as estudantes se sentam
cada uma no seu canto, comemorando em silêncio. Dois
minutos depois, recebem a
prova. No alto da folha, havia
uma única questão: “Em que
rua o carro quebrou?”.

DIVÓRCIO
— Pai, vou me divorciar. Tem
seis meses que minha mulher
não fala comigo.
O pai fica em silêncio, bebe um
gole de cerveja e diz:
— Pense bem, meu filho. Mulher assim é difícil de arranjar.

